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  چکیده 
باشد؛ لذا  فارس برخوردار می اي در خلیج  ویژه راهبرديایران به واسطه جزایر مهمی همچون کیش و قشم، از موقعیت 

هدف اصلی . رسد اي کشور، مهم به نظر می ها در توسعه منطقه اي این قبیل پهنه تحلیل نقش و جایگاه اقتصادي و توسعه
هاي مورد نیاز، از  دادهو است کاربردي  تحقیق از نوع. باشد اي می این مقاله، بررسی و تحلیل جایگاه قشم در توسعه منطقه

  -  روش انجام پژوهش، توصیفی. اند گردآوري شده 1390ور در سال نتایج آخرین سرشماري رسمی نفوس و مسکن کش
شابو و   روش ژرژ پذیري، روش ترسیمی طولی ایزارد،  هاي ضریب مکانی، روش کشش که با استفاده از مدل باشد میتحلیلی 

 84/91باشد و نرخ اشتغال واقعی  د که قشم در بخش خدمات، خودکفا مینده ها نشان می یافته .گارنیه انجام شده است تونی
بر اساس روش ایزارد، قشم در هر سه بخش اقتصادي، باالتر از سطح منطقه بوده . درصد و نقش غالب شهر، بازرگانی است
مستلزم تدوین و  ،اي برتر در سطح ملی و منطقهتري دارد؛ بنابراین حصول به جایگاه  است ولی در سطح ملی، وضعیت پایین

  . باشد می هنظیر این جزیر هاي نهفته و بی گیري کشور به ظرفیت هاي راهبردي و توجه خاص سطح کالن تصمیم اجراي طرح
    اي، قشم هاي منطقه اي، مدل اي، فضا، اقتصاد منطقه توسعه منطقه :هاي کلیدي واژه

  .JEL :C50, N95, R10, R12بندي  طبقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ایرانتهران،  ري، ري، گروه جغرافیا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر دانشیار -1
ل ، مسـئو م و تحقیقات تهـران، تهـران، ایـران   واحد علو ،آزاد اسالمیدانشگاه   ، گروه شهرسازي، دانشکده هنر و معماري،اي ریزي منطقه برنامهکارشناسی ارشد  -*2

  Ma.khaliji@yahoo.com:  مکاتبات



  1392زمستان ، پنجمشماره / ـــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 54
 

 

  مقدمه  -1
اي بــراي  ریــزي منطقــه از جملــه معیارهــاي برنامــه

تعیین وضعیت مناطق بر حسب  ها، مشخص کردن نابرابري
زیاري، جاللیان، (باشد  هاي توسعه می برخورداري از شاخص

رواج  ایـن بـاور   عموماً توسعه، سیاست و مبانی در). 1387
سـرانه،   بودن درآمد و باال ملی تولید ناخالص رشد که دارد

در ). 1388تقـوایی، عبـداللهی،   (اسـت   توسعه اصلی محور
 همچونتمرکز شهري، مشکالتی کشورهاي در حال توسعه، 

توزیع نامتعادل جمعیت، افزایش بیکاري، مهاجرت و مانند 
). 1385گلــی، عســگري، (آن را بــه دنبــال داشــته اســت 
ها و عـدم ارتبـاط منطقـی     همچنین به موجب این افزایش
ها، شـاهد بـروز عـدم     گذاري بین توزیع و تخصیص سرمایه

زاده  حسین(هیم بود ها در بین مناطق خوا تعادل و نابرابري
ناکـارایی   ،تـوازن  عـدم  پیامـد  معموالً). 1391و همکاران، 

قـوي و   هاي مهـاجرتی  جریان اجتماعی، نابرابري اقتصادي،
به  منجر وضعیت همواره این که است آشکار .باشد می قطبی
ضـرابی و  (شود  می بردن شکاف میان از براي سیاسی فشار

توسعه به عنوان پروژه جهانی و بر اساس ). 1391همکاران، 
استانداردهاي بانک جهانی عبارتست از تغییر سـاختاري از  

 فراینــديو  ) 1383شــاکري، (اقتصــاد مبتنــی بــر تولیــد 
 فعالیـت  انجام شاملکه  بشر موقعیت پیشرفت در تدریجی

 زمان طول در اجتماعی تکامل و مادي رشد به رسیدن براي
هدف اصـلی توسـعه، حـذف     .(Riddell, 2004)باشد  می

هاست و بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت  نابرابري
توسـعه بـه   ). 1385قرخلـو و حبیبـی،   (باشد  اجتماعی می

مفهوم تداوم رشد اقتصادي، رشـد سـریع و ممتـد سـرانه     
، زیاري و همکـاران (واقعی، همگام با پیشرفت جامعه است 

در اقتصاد، مفهـوم توسـعه بـه طـور مکـرر مـورد       ). 1391
استفاده قرار گرفته است اما هنوز از چـارچوب مفهـومی و   

در واقع تعریفی که توافق  باشد؛ برخوردار نمی کمی دقیقی
. عمومی در مورد آن وجود داشته باشد ارائـه نشـده اسـت   

تداوم رشد اقتصادي بـود کـه    1960معناي توسعه تا دهه 
و درآمد سـرانه   1(GNP) اغلب با رشد تولید ناخالص ملی

                                                             
1- Gross National Product 

شد، لیکن چنین معنـایی مـورد انتقـاد     کشور سنجیده می
جمله کسانی که به از . نظران قرار گرفت بسیاري از صاحب

بـه نظـر وي   . اسـت  2نقد این نظریه پرداخت دادلی سـیرز 
معیار رشد اقتصادي با سنجش رشد تولید ناخـالص ملـی،   

هایی از قبیل درآمد، اشتغال، تفکر و  باشد و مؤلفه ناکافی می
اي، اغلب در  توسعه منطقه. اندیشه را الزمه بررسی دانست

هاسـت   و رفـاه مکـان  برگیرنده دو هدف متضاد رفاه مردم 
اي متعــادل و  بــراي رســیدن بــه توســعه). 1388زیـاري،  (

ها شود نیاز  جانبه که منجر به بهبود زندگی همه انسان همه
اي  ریزي مناسب و بهینه در سطح ملـی و منطقـه   به برنامه

یکـی از   یافتگی، پدیده توسعه). 1391کارگر، سرور، (دارد 
کـه باعـث    است رقرن حاض در بشر دستاوردهاي مهمترین

 ها اجتماعی، سنت هاي فرهنگی، بنیان در تغییرات ساختاري
مختلف شده اسـت   جوامع هاي و ویژگی مشخصات سایر و
اي  ریزي توسعه منطقه برنامه). 1382عمادزاده و همکاران، (

کـه   اي ناحیـه توان براي  به این مفهوم است که چگونه می
استان یا  ،هممکن است شامل چند شهر بزرگ در یک منطق

و جهانی  در سطح ملیبتوان ریزي کرد تا  ایالت باشد برنامه
و بـه هـدف بالفعـل شـدن      به برتري نسـبی دسـت یافـت   

هاي آن منطقه نایل شد و از این طریق از توازن در  پتانسیل
 گردیدمند  پیشرفت و رشد آن منطقه به صورت همگن بهره

کوچـک و   توجه به شهرهاي). 1391پریزادي و همکاران، (
متوسط، در پاسخگویی به نتایج نامطلوب رویکردهاي باال به 

توجهی به سـطوح   پایین و اقتصاد کالن بود که به دلیل بی
مراتب فضایی در راه توسعه، شکست خورده  تر سلسله پایین
هاي اخیر همزمان با ایجاد  در دهه .(Owsun, 2008)بودند 

هـاي اقتصـادي و    گرایش به پایداري و توزیع عادالنـه فعالیـت  
شمار جمعیت، توجه به شـهرهاي میـانی و کوچـک افـزایش     

در جهـت مـدیریت شـهري    . (Malsoon, 1990)یافته است 
تر، ایـن شـهرها بایـد در راسـتاي      کارآمدتر و مدیریت با ثبات

 با. (Bolay, Rabinovich, 2004) منابع مالی گام بردارند

 هـاي  محـدودیت  نمودن لحاظ ،گفته شده به مطالب توجه

هـاي   سطح قشم بـه منظـور موفقیـت سیاسـت     در موجود

                                                             
2- Dudley Seers 
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اي مناسب،  هاي منطقه ریزي اي و برنامه تمرکززدایی منطقه
در این راستا بررسـی و شـناخت   . باشد یک نیاز اساسی می

هـا و   هـا، برنامـه   وضعیت مناطق مختلف، جهت ارائه طـرح 
هـدف  ). 1381بختیاري، (ها، ضروري است  گذاري سیاست

اي در قشم  این مقاله، بررسی سطوح توسعه اقتصاد منطقه
به این منظور پس از اشـاره کوتـاهی بـه شـواهد     . شدبا می

هـاي تحلیـل    تجربی پیرامون موضوع، بـا اسـتفاده از روش  
اي قشـم   اقتصادي، بـه تحلیـل و ارزیـابی توسـعه منطقـه     

  . شود پرداخته می
  

  پیشینه تحقیق -2
در زمینه نقش شـهرهاي متوسـط و تـأثیر آنهـا در      

داخـل و خـارج   اي، مطالعات و تحقیقاتی در  توسعه منطقه
اي  جمـال و اشـرف، در مقالـه   : از کشور انجام شـده اسـت  

ــوان  ــه«تحــت عن ــدام توســعه شــهرهاي میان اي  شــیوه ؛ان
انـد کـه    ، به این نتیجه رسـیده »جایگزین براي شهرنشینی

سطح و الگوي رشد و توسعه متـوازن شـهرهاي میـانی در    
ــین  ــه، تعی ــک منطق ــه   ی ــعه منطق ــطح توس ــده س اي  کنن

ه بر آن، شـهرهاي میـانی بـه عنـوان مراکـز      عالو. باشد می
هـاي   هـاي روسـتایی، مکـان    کرانـه  رسانی بـه پـس   خدمات

وري محصـوالت  گاهی، مراکز فـرآ  زي در نظام سکونتمرک
ــاجران      ــی از مه ــش مهم ــذب بخ ــز ج ــاورزي، مراک کش

عمـل   ،روستایی و موتورهاي محـرك اقتصـادي روسـتایی   
در مقالـه   1تـاکولی  .(Jamal, Ashraf, 2004)کننـد   می

اي و  عه منطقـه نقش شهرهاي کوچک و متوسط در توسـ «
بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه        »کاهش فقر روستایی

انـد در کشـورهاي عضـو سـازمان      شهرهاي میانی توانسـته 
به عنوان بازارهاي  ٢(OECD) همکاري و توسعه اقتصادي

هـا و منـاطق    کرانـه  محلی براي تولیدات کشاورزي در پس
هـاي مهمـی    کنند و از ایـن طریـق، کـانون   روستایی عمل 

ــک   ــزارع کوچ ــدات م ــذب تولی ــراي ج ــاس  ب ــندمقی  باش
(Tacoli, 2004) .ــویچ ــالي و رابین ــه  3ب نقــش «در مقال

                                                             
1- Tacoli 
2- Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
3- Bolay & Rabinovich 

بـه ایـن   » اي شـهرهاي میـانی در آمریکـاي التـین     توسعه
رسـد کـه هنـوز هـم درك درسـتی از نقـش و        نتیجه مـی 

جایگاه شـهر میـانی وجـود نـدارد و بـه همـین دلیـل در        
آمریکاي التین، چنین شهرهایی، در راهبردهـاي توسـعه،   

شـهرهاي میـانی در   . انـد  چندان مورد توجـه قـرار نگرفتـه   
سـازي محصـوالت    ابـزار تجـاري   آمریکاي التین به عنـوان 

محلی، عمل کرده و بـه وارد شـدن شـهر و حاشـیه آن در     
ــین  المللــی کمــک نمــوده اســت   اقتصــاد ملــی و حتــی ب

(Bolay, Rabinovich, 2004).  در ) 1376(فـر   سـلیمی
اي و بررسـی   هاي منطقه مقاله خود، به مطالعه عدم تعادل

ع زمـانی  هاي استانی در ایـران در دو مقطـ   روند ناهمگونی
ــاب   1370و  1350 ــا انتخ ــش  21ب ــاخص از بخ ــاي  ش ه

ــف  ــاورزي،  3شــاخص صــنعتی،  7(مختل  3شــاخص کش
شـــاخص امکانـــات زیربنـــایی و  8شـــاخص خـــدمات و 

سپس نقـش شـرایط طبیعـی و     او. ددازپر می) شهرنشینی
هـاي   ها، با انتخاب شـاخص  توزیع فضایی منابع در نابرابري

ربوطه، تغییرات عدم مناسب و محاسبه ضریب پراکندگی م
. کنـد  اي را در دوره مـذکور بررسـی مـی    هاي منطقه تعادل

هـاي   تحلیل شاخص«، در مقاله )1388(ضرابی و موسوي 
، بـا اسـتفاده از   »هاي اسـتان همـدان   توسعه در شهرستان

 هـاي توسـعه   تکنیک تحلیل عـاملی، بـه تحلیـل شـاخص    
 یعامـل اصـل   5متغیـر بـه    57انـد و در نهایـت از    پرداخته

 مطالعه ، در)1389(همکاران  و زاده ابراهیم. اند دست یافته
 اي هاي منطقه عدم تعادل وجود ایران، هاي شهرستان کلیه

 از ایـن مطالعـات، حـاکی    بیشـتر  نتـایج  .اند گزارش داده را
 در یافتگی و ضعف توسعه اصفهان تهران، هاي استان برتري
 خراسـان  و بلوچسـتان، کردسـتان،   سیسـتان  هـاي  اسـتان 
، در مقالـه  )1390(لیلیان و همکاران  .است ایالم و جنوبی

با هدف » اي در ایران تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه منطقه«
یـافتگی و   ها، به ارزیابی میزان توسـعه  تعیین توسعه استان

زاده و  عبـداهللا . پردازنـد  تمرکز نماگرهـا مـی  ن سطوح تعیی
توســعه بنــدي  ســطح«، در مقالــه )1391(زاده  شــریف
شـاخص کـه در سـه     41با استفاده از » اي در ایران منطقه

ــه     ــتند، ب ــاختی هس ــادي و زیرس ــاعی، اقتص ــروه اجتم گ
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دهـد کـه اسـتان     نتـایج نشـان مـی   . اند بندي پرداخته رتبه
هـاي   تـرین اسـتان   یافته تهران، سمنان و اصفهان، از توسعه

   .باشند کشورمان می
  
  مبانی نظري  -3

اي،  کننـده فراینـد توسـعه منطقـه     تبییندر دیدگاه 
هـا در   موضوع توازن در توسعه و آرایـش متعـادل فعالیـت   

اکبریان و همکاران، (میت خاصی برخوردار است فضا، از اه
و  است کیفی مفهوم یک اقتصادي، توسعه هرچند). 1392

توزیـع،   و تولیـد  ظرفیـت تولیـدي، نهادهـاي    در تحول به
براي قضاوت  گردد، برمی آنها تنوع نیز و محصوالت کیفیت

یـا   یافتگی جهت توسعه از مناطق مختلف مورد وضعیت در
بـه   ناچـار  ایـن منـاطق،   مقایسه منظور به و نیافتگی توسعه

) درجـه (بـراي سـنجش سـطح     هـایی  شـاخص  از اسـتفاده 
 توســعه). 1382فـر،   سـلیمی (باشـیم   مـی  یـافتگی  توسـعه 

، اخیـر  دهـه  چنـد  در کـه  اسـت  مباحثی از یکی ،اي ناحیه
 بـه  را اي ناحیـه  ریزان برنامه خصوصه ب ریزان، برنامه توجه
 تا قبل). 1385نیا، موسوي،  حکمت( است کرده جلب خود

در  اي در کشورهاي منطقه توسعه به نگرش ،1970از دهه 
رشـد   و هـاي اقتصـادي   ریـزي  برنامـه  پایـه  بر توسعه، حال

هـا،   دیـدگاه ایـن   جملـه  از .اسـتوار بـود   اقتصـادي منطقـه  
 3، روسـتو )1957( 2، دومـار )1948( 1هارود رشد هاي مدل

 5، هیرشــــمن )1943( 4، رودان روزن اشــــتاین )1956(
ترین  مطرح). 1381براهمن، (توان بر شمرد  را می) 1958(

هیرشـمن   اقتصادي رشد نامتعـادلی  تئوري ها، دیدگاه این
خاب و انت دادن اولویت نامتعادل، استراتژي طرح با وي. بود

و تمرکـز سـرمایه    پیشتاز بخش عنوان به اقتصاد از بخشی
اي معرفـی کـرد    منطقـه  توسـعه  اصـلی  عامـل  را آن در
 بـراي  انسـان  .(Richardson, 1977)و ) 1376روزبهان، (

از  ؛دارد نیـاز  فضا به خود اجتماعی و اقتصادي هاي فعالیت
 داشـته  وجـود  کارکردهـا  آن براي اي ویژه مکان باید رو این

                                                             
1- Harrod 
2- Domar 
3- Rostow 
4- Rodan Rosenstein 
5- Hirshman 

 یـک  فضـایی  سـاختار  گیـري  شـکل  زمینـه امر،  این ؛باشد
 اي ناحیه توسعه نظریات .(Hilhorst, 1971) است منطقه

 هـایی  نگرش عنوان اب دوم جهانی جنگ از پسعام،  طور هب
 و بهینـه  توزیـع  اجتمـاعی  و اقتصادي عدالت برقراري براي

 تـر  متـوازن  رشـد  منـابع  ،مجـدد  تخصیصی منابع کارآمدتر
 نظریات پیشگامان از .بود مطرح ها نابرابري کاهش و نواحی

ــه توســعه ــرادي، اي ناحی ــر چــون اف ــزارد والت ــار ،6ای  گورن
 بـرد  نـام  توان می را 9فریدمنو جان  8پرو فرانسوا ،7میردال

 نظریـه ).  1378زبردسـت،  (و ) 1389قنبري و همکاران، (
هـاي دیگـري بـراي     جملـه دیـدگاه   از 10رشد قطب راهبرد

 .بود اي و منطقه (Mercado, 2002)توسعه مراکز شهري 
 در کالن صنعتی هاي گذاري سرمایه بهاي  اشاره تئوري این

 سـبب  را دیـدگاه  فریـدمن ایـن  . شـهري دارد  بزرگ مراکز
و  12اي منطقـه  و تمرکز 11هاي شهري گیري انباشتگی شکل

مطـرح   مرکـز پیرامـون   قالـب الگـوي   در را پیامـدهاي آن 
اي  رابطــهرا  پیرامــونو مرکــز  بــین و رابطــهنمایــد  مــی

کـه از یـک   ) 1388ضرابی و موسـوي،  (داند  می استعماري
 هاي پیش برنـده اقتصـادي   و فعالیت منابع مرکز، طرف در

 و اي پیرامـون آن، حاشـیه   کـه  حـالی  در گیـرد،  مـی  رونق
 شدید قطبش ماند و ظهور خصیصه باقی می نایافته توسعه
شـود   مـی  پدیـدار  اي رشد نامتعادل درون منطقـه  از ناشی

(Erkut & Ozgen, 2003). دو ایـن  بـین رابطه  فریدمن 
 در را شـدن  کـه قطبـی   اي استعماري دانسته رابطه را نظام
 مرکز، .دارد دنبال به در پیرامون را اي شدن حاشیه و مرکز

 جایگـاه  و تخصص نوآوري، عنوان محل تمرکز اطالعات، به
زیـاري و جاللیـان،   (اسـت   بـراي رخـداد توسـعه    مناسبی
 هاي ایجاد تعادل در ها این استراتژي عدم موفقیت). 1387
 هـا دسـتخوش   و نگرش ها این دیدگاه شد اي موجب منطقه

 یکپارچه و سیستمی طوري که نگرش به دگرگونی گردند؛
صـرافی،  (گیـرد   قـرار  مـورد توجـه   اي، توسـعه منطقـه   به

                                                             
6- Walter Izard 
7- Gunnar Myrdal 
8- Francois Perroux  
9- John Friedman 
10- Growth Pole Strategy 
11- Urban Agglomeration 
12- Regional Concentration 
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مراتبـی   سلسـله  پر کردن خأل به معتقد 1راندینلی). 1379
راهبـردي   توزیـع  بـوده و بـر   پـایین  بـه  باال از ها سکونتگاه
ضــرابی، (طـرف دولـت، تأکیـد دارد     هـا از  گـذاري  سـرمایه 

 اي و اقتصادي بر منطقه توسعه به نگرش ایران در). 1379

 روي بخش ها بر گذاري و سرمایه رشد هاي قطب ایجاد پایه

 و چهارم عمرانی سوم هاي از برنامه بعد ه خصوصب صنعت،

). 1388موسـوي،  ضـرابی و  (گردیـد   انقالب صورت از قبل
هـاي   و دوگـانگی و کـاهش نـابرابري   مقابله با قطب رشـد  

نی در توسعه ملـی بـه   اي سبب شد تا شهرهاي میا منطقه
رشـد   .حیـاتی مـورد توجـه قـرار گیرنـد     عنوان موضـوعی  

سـرعت   شـهري،  جمعیـت  افـزایش شهرنشـینی و   شـتابان 
هـاي   جاذبـه  علـت  بـه  قشـم  شـهر  .اسـت  بیشـتري یافتـه  

ــاریخی  گردشــگري ــاطی،  وو ت ــایی ارتب ــت جغرافی  موقعی
 تمرکـز . اسـت  یافته گسترش و رشد و جمعیت بوده جاذب

 تعـادل  برهم خوردن سبب قشم شهر در و خدمات امکانات
 و هاي زیستی سکونتگاه فضایی پیوند گسیختگی و و توازن

 توجه به همین جهت،. است گردیده شهرها ساختار فضایی
 عدم کاهش با تواند می شهرهاي کوچک کارکرد و به نقش

بزرگ و ارائه  شهرهاي جمعیتی جذب سرریزهاي ها، تعادل
هــاي  ســکونتگاه بــه دهــی و جمعیــت امکانــات و خــدمات

همین  به .نماید ایفا زمینه این در را مؤثري روستایی، نقش
گیـري از   بهـره  بـا  است که آن درصدد حاضر مقالهمنظور، 

ی  هاي مدل و  اشـتغال، نقـش   و جمعیتـی  آمارهـاي  و کمـ
و توسعه  سازماندهی فضایی در کوچک را شهرهاي کارکرد
در  و نمایـد  تحلیـل  و و تجزیه بررسی شهر قشم، اي منطقه
بـه   جهـت رسـیدن   هـایی را  و اسـتراتژي  راهبردهـا  نهایت،
  .کند ارائه اي متعادل منطقه توسعه

  
  روش تحقیق  -4
و  ماهیت موضوع بررسی، مورد هاي مؤلفه به توجه با 
پـژوهش حاضـر، از نـوع     بـر  حـاکم  رویکرد تحقیق، اهداف

تحلیلـی، نـوع    -کاربردي و نظري، روش انجام آن توصیفی
تحلیل، کمی و محدوه جغرافیایی مورد مطالعه، شهر قشم 

                                                             
1- Rondinelli 

براي دستیابی به هدف مـورد  . باشد در استان هرمزگان می
ــر، داده ــاز، از   نظ ــورد نی ــات م ــا و اطالع ــنادي ه روش اس

اي شامل مرور تحقیقـات   کتابخانهروش . اند گردآوري شده
و مطالعات انجام شده در ارتباط بـا موضـوع و اسـتفاده از    

ــا و داده ــل    آماره ــراي بررســی و تحلی ــاز ب ــورد نی ــاي م ه
آمارهـاي مـورد اسـتفاده، از    . اسـت ) و اقتصادي جمعیتی(

 وهرمزگـان   اسـتان  شهرسـازي  و مرکز آمـار، سـازمان راه  
براي تجزیه و تحلیـل و  . اند شده آوري جمعقشم  شهرداري
اي؛ شـامل   هاي منطقـه  ها و مدل ها از تکنیک دادهپردازش 

، ضـریب  3پـذیري  ، ضـریب کشـش  2شـهري  شاخص نخست
تـونی  مدل و  6مدل ژرژ شابو ،5مدل ایزارد ،4(L.Q) مکانی
 هـاي  اسـاس مـدل   بـر  ابتـدا . استفاده شـده اسـت   7گارنیه
 در شهر قشم پذیري، جایگاه کشش ضریب و شهري نخست

 و شـده  تحلیـل  و بررسـی  ،اسـتان هرمزگـان   نظام شـهري 
هـاي مثلـث ژرژ شـابو و تـونی      مدل از گیري با بهره سپس

 تــوان گارنیــه، طــولی و عرضــی ایــزارد و ضــریب مکــانی،
 ارزیـابی  ،اي اسـتان  منطقـه  در توسـعه  شهر قشم اقتصادي

هایی که مورد استفاده قرار  از مهمترین شاخص. است شده
توان به تعداد جمعیت شهرنشین، تعـداد و   گرفته است می

ضـریب   هاي مختلـف اقتصـادي و   شاغالن در بخشدرصد 
  . اشتغال و بیکاري در قشم اشاره کرد

  
  محدوده مورد مطالعه

 هرمزگانو در استان  خلیج فارساي در  جزیرهقشم، 
ابرکـاوان نـام    ،ایـن جزیـره در دوران ساسـانیان   . باشـد  می

بـه  بخـش  این شهرسـتان بـه سـه     1390در سال . داشت
ت و هشـ  تقسیم شده است هرمزو  شهاب ،مرکزيهاي  نام

امـروزه   ،آخـرین تقسـیمات کشـوري    طبـق . دارد دهستان
عمــده فعالیــت . شــهر و روســتا دارد 64م شهرســتان قشــ

بـه تـازگی   . صـیادي اسـت   ،ایـن جزایـر   صورت گرفتـه در 
ــر   ــن جزای ــاحل زالل ای ــر و س ــت بک ــه  ،طبیع ــورد توج م

                                                             
2- Primate City Index 
3- Elasticity Coefficient 
4- Location Quotient 
5- Izard Model  
6- Georges Chabot Model 
7- Tony Garnier Model 
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 ،موقعیـت جغرافیـایی  از نظـر  . گردشگران قرار گرفته است
بخش خمیـر  به مرکز از قشم از شمال به شهر بندرعباس، 

 شرقی به جزیره شمالو قسمتی از شهرستان بندر لنگه، از 
و  الرك، از جنوب به جزیره هنگام ق به جزیرههرمز، از شر

 بوموسـی اغربی به جزایر تنب بزرگ و کوچـک و   از جنوب
ا تـ ) از بنـدر قشـم  (قشـم   فاصله جزیـره . گردد محدود می

 1491مســاحت جزیــره  .کیلــومتر، اســت 20بنــدرعباس 
  . باشد می کیلومترمربع

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعیت قشم -1نقشه 
  )نگارندگان مطالعات( :منبع     

  
  هاي تحقیق یافته -5
ارزیابی عملکردي جمعیت شهر قشم در سطح  
  استان
گیري پدیـده   پیدایش شهرهاي پرجمعیت، به شکل 
شهري منجر شده که این امر، عدم تعادل در نظـام   نخست

مراتـب شـهري    شهري را موجب گردیـده و نـوعی سلسـله   
 بـر ). 1377دراکـاکیس،  (غیرعادي را به وجود آورده است 

 یـا  تعادلی بندي رده و جایگاه که اندازه -رتبه قانون اساس
 بررسـی هرمزگـان   اسـتان  شـهرهاي  اسـتقرار  تعادلی عدم
 ترتیـب  بـه  جمعیت اساس بر استان شهرهاي اگر شود، می

21باید استان دوم شهرجمعیت  صورت آن در شوند منظم

31سوم شهر جمعیت و اول شهر جمعیت  شـهر  جمعیت 

دهد کـه جمعیـت    ها نشان می بررسی .باشد آخر الی و اول
 49/16،  1365قشم در مقایسه با شهر بندرعباس در سال 

نیز ایـن   1385در سال و برابر  75/5، 1375در سال  برابر،
رغـم   شود بـه  که مالحظه می چنان. رسد می 89/4میزان به 

ــدرعباس در   ــت شــهر بن ــادل جمعیتــی، جمعی رشــد متع
اهش یافتـه اسـت و   با گذشت زمان کـ  85تا  65هاي  سال

فرستی نسبی شهر بندرعباس بوده  دلیل عمده آن، مهاجرت
برابـر   38/9جمعیـت   90تـا   1385هاي  است اما طی سال

 90دهد شهر بندرعباس در سال  بوده که این رقم نشان می
باشـد و تمرکـز شـهري     شهري بیشـتري مـی   داراي نخست

هاي قبـل، افـزایش یافتـه اسـت      بندرعباس نسبت به سال
    ). 1جدول (
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  1365-90هاي  روند تغییرات نخست شهري استان هرمزگان طی سال - 1جدول 
  1390  1385  1375  1365  جمعیت   رتبه شهر

  448861  515577  419938  222558  شهر بندرعباس  1
  47848  105335  72981  13499  شهر قشم  5
  38/9  89/4  75/5  49/16  1شاخص نخست شهري جفرسون  -
  788471  1403674  1062155  1151535  استان  -

    )1390- 1365هرمزگان، نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان محاسبات نگارندگان، : (منبع     
  

  پذیري ضریب کشش 
 و کشـش  تـوان میـزان   مـی  شـاخص  ایـن  کاربرد با
 منطقه یک در را شهري هاي کانون جمعیتپذیري  انعطاف

 .کـرد  تحلیـل  و محاسبه منطقه، کل به نسبت همچنین و
 در سـنجش  قابل هاي مؤلفه از یکی این شاخص، همچنین

 و کشـور  سـطح  در منـاطق  فضـایی  موجـود  هـاي  گرایش
نـژاد و   حـاتمی (رود  یکـدیگر بـه شـمار مـی     با آنها مقایسه

 شـهرهاي  مـورد  در مـدل  ایـن  مطالعه). 1390همکاران، 

 پذیري بسـیار  جمعیت توان از نشان بندرعباس، شهرستان

 ،1385 تـا  1365 هـاي  سـال  در که اي گونه به دارد؛ پایین
پـایینی را نشـان    پـذیري  بندرعباس ظرفیت جمعیـت  شهر

ر قشـم بـه ترتیـب    ، شه1390تا 1375 هاي داده و در سال
ا امـ . پـذیري دارد  درصد، نشان از جمعیـت  34/1 و 32/1با 

پذیري قشم نسبت  شود ضریب کشش که مشاهده می چنان
بـوده   1بیشـتر از   1365-85هـاي   به کل کشور طی سال

پـذیري   ضـریب کشـش   1385-90هاي  است اما طی سال
و  2جـداول  (ور کاهش یافته اسـت  قشم نسبت به کل کش

قابـل محاسـبه    1پذیري، از رابطـه   مدل ضریب کشش ).3
  :باشد می

)1                      ( 
 
 10tt,r

10tt,r
E u

10tt, 


  

  
E :پذیري در فاصله زمانی  ضریب کششt+10, t 

r :نرخ رشد ساالنه جمعیت شهري  
r :نرخ رشد ساالنه کل جمعیت  

  
  1365-90هاي  طی سال استان به نسبت قشم  شهر و هرمزگان استان هايشهر پذیري کشش ضریب -2جدول 

سال                                
  مکان

  پذیري ضریب کشش  نرخ رشد
75- 1365  85- 1375  90- 1385  75- 1365  85- 1375  90- 1385  

  25/0  76/0  -20/8  -73/2  07/2  56/6  بندرعباس
  34/1  32/1  -19/8  -60/14  74/3  55/6  قشم
  -  -  -  - 89/10  83/2  -80/0  استان

  )1365-90هرمزگان، نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان محاسبات نگارندگان، : (منبع  
  

  1365-90هاي  طی سال کشورکل  به نسبت شهر قشم و هرمزگان استان شهرهاي پذیري کشش ضریب - 3جدول 
  سال             

  مکان
  پذیري ضریب کشش  نرخ رشد

75- 1365  85- 1375  90- 1385  75- 1365  85- 1375  90- 1385  
  -28/1  76/0  04/2  -73/2  07/2  56/6  شهر بندرعباس

  - 82/6  36/1  04/2  -60/14  74/3  55/6  شهر قشم
  -  -  -  14/2  74/2  21/3  جمعیت شهري کشور

  )1365-90هرمزگان، نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان : (منبع  
    

1- Jefferson Primate City 
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  استان سطح در قشم اقتصادي کارکرد
هـاي تحلیلـی    روش ضریب مکانی، یکی از تکنیـک 

اقتصاد پایه است که در سطح وسیعی مورد استفاده قـرار  
کننــده  مشـخص در روش ضـریب مکـانی کـه    . گیـرد  مـی 
هـاي اقتصـادي شـهر     اي بـودن فعالیـت   اي یا غیرپایه پایه
 اي پایـه  شـرایط  هدهنـد  نشـان  یک از باالتر عدد ،باشد می

 اسـتان  سـطح  در شـهر  صـادراتی  تـوان  و اقتصادي بخش
 در شـهر  کـه  اسـت  آن نشـانگر  یـک  از کمتـر  عدد ،است

 بـا  برابـر  عدد و نیست پایه شرایط داراي اقتصادي فعالیت
باشد  می اقتصادي فعالیت در شهر ییخودکفا نشانگر یک،

 بخـش  در مکـانی  ضـریب  ).2رابطـه  ) (1389افراختـه،  (
و  1385، 1375 هـاي  سـال  در قشـم  شـهر  در کشـاورزي 

 یعنـی ؛ اسـت  بـوده  93/0و  62/0، 56/0 ترتیب به 1390
 شــرایط داراي، کشــاورزي فعالیــت بخــش در شــهر ایــن
راي ضـریب  دا 75بخش صـنعت در سـال   . نیست اي پایه

که ایـن رقـم در سـال     91/0، 85و در سال  71/0مکانی 

، 75در بخـش خـدمات در سـال    . باشـد  می 80/0، 1390
باشـد کـه    مـی  11/1و  18/1و  33/1به ترتیب  90و  85
علـت  . دهـد  خـدمات را نشـان مـی   اي بودن فعالیـت   پایه
 جمعیـت  افـزایش قشـم،   شـهر  دراي بـودن خـدمات    پایه

  ).4جدول (باشد  می سال دو این در شهري
 

 )2                                ( 

a

i

a

i

CN
CN
TN
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L.Q   

L.Q :ب مکانییضر  

iTN : نیروي کار موجود در بخش کل تعدادi  در
  شهر

aTN :تعداد نیروي کار موجود در شهر  

iCN :   کـار موجـود در بخــش   تعـداد نیـرويi  در
  کشور

aCN :  کـار موجـود در کشـور   تعداد کل نیـروي

  1365 - 90هاي  ضریب مکانی در شهر قشم طی سال -4جدول 

  مکان
سال                    

  بخش
  مکانیضریب   تعداد شاغالن

1365  1375  1385  1390  1365  1375  1385  1390  

  شهر قشم

  93/0  62/0  56/0  76/0  6443  1706  543  513  کشاورزي
  80/0  91/0  71/0  83/0  5354  2694  588  478  صنعت
  11/1  18/1  33/1  21/1  18486  8931  2840  1513  خدمات

  -  -  -  -  30283  13331  3971  2504  کل

  استان

  92298  77414  3759  36988  کشاورزي

-  
  89310  82097  3177  32239  صنعت
  220251  208176  8078  68574  خدمات

  401859  367687  15014  137801  کل
  )1365- 90محاسبات نگارندگان و نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان هرمزگان،  (: منبع

  

  نقش غالب اقتصادي 
ریـزان   هاي مختلف به ویژه برنامـه  رشتهمتخصصان 
دانان، در ارزیابی نقش شهرها، عمدتاً بـه   شهري و جغرافی

مفهوم که اگر در یـک  به این  ؛کنند اشاره می نوع اشتغال
بـه نسـبت    ،هـاي اقتصـادي   یا زیـربخش  شهر، در بخشی

معینی اشتغال وجـود داشـته باشـد، نقـش شـهر نیـز در       

دانانی چـون مـاکس    یجغراف .شود همان زمینه تعریف می
ــو ــو1دری ــگار وژ، ب ــابو و 2هنی ــی، ژرژ ش ــاریس چانس ، 3ه

ــه ــه داده  طبق ــاوتی را ارائ ــدي متف ــد بن ــان  . ان ــا از می ام
 وژبندي صورت گرفتـه توسـط بـو    طبقه ،دانشمندان فوق

                                                             
1- Max Dario 
2- Beaujeu Garnier 
3- Chance Harris 
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بیشتر از دیگران بـا شـرایط اقتصـادي     ،شابو ژرژ و یهنگار
ژرژ شابو عملکردهـاي   و یهنو گارژبو. ایران همخوانی دارد

بـر اسـاس   . انـد  ردهبنـدي کـ   شهر را در شش دسته طبقه
هاي مختلف اقتصادي، نقش شهرها در یکی از ایـن   بخش

تـوان نقـش    گیرد و بر اسـاس آن مـی   شش طبقه قرار می
شـابو   گارنیـه و ژرژ  تـونی مدل  طبق. شهر را تعیین نمود

  :باشند ينقش عملکرد ششتوانند حائز  شهرها می
شهرهایی که میزان اشـتغال  : شهرهاي بازرگانی) 1
 30-70درصـد، صـنعت    0-20خـش کشـاورزي   آنها در ب
بنابراین شـهرهاي   ؛درصد باشد 80-100خدمات   درصد،

شـود کـه بتواننـد نقـش      بازرگانی به مراکزي اطـالق مـی  
. اي داشته باشند فضاي ملی و ناحیه ارشادي و رهبري در
ــف  ،شــهرهاي بازرگــانی ــده عملکردهــاي مختل دربرگیرن
اوج شـکوفایی   د ونباشـ  صنعتی می و چندنقشی، خدماتی

 ،صـنعتی  و با عملکردهاي چندنقشی، خـدماتی  ییهاشهر
  .شود نهایت به عملکرد بازرگانی منتهی می در

ــزان  : شــهرهاي چندنقشــی) 2  ــه می شــهرهایی ک
صـنعت  درصـد،   20-50بخش کشاورزي  اشتغال آنها در

شـهرها بـا    .درصد باشد 50-80خدمات  و درصد 80-20
ختلفی داشته باشند که هاي م توانند گرایش این نقش می

هاي اقتصادي  ریزي بستگی به توان اقتصادي شهر و برنامه
از نظر اقتصادي بـه   شهر ،نهایت براي آن شهر دارد که در

  .دهد رسد و نقش خود را تغییر می تکامل می

که میزان اشـتغال   یشهرهای: شهرهاي خدماتی) 3 
درصـد،   0-40درصد، بخـش صـنعت    کشاورزي آنها صفر

شهرهایی با ایـن   .باشد درصد می 60-100خدمات بخش 
تغییـر نقـش دارنـد و     بـه هاي زیـادي   نیز گرایشویژگی 

) بازرگانی(اول  هاي نوعشهر مانندرابطه نقش این شهرها 
  .باشد می

شهرهایی که میزان اشـتغال  : شهرهاي صنعتی) 4 
درصـد، بخـش صـنعت     0-40بخـش کشـاورزي    آنهـا در 

چنـین   .درصد باشد صفردرصد، بخش خدمات  100-60
) نقـش بازرگـانی  (شهرهایی نیز گرایش به سـمت مرکـز   

  .دارند
شهرهایی که میزان : شهرهاي صنعتی جدید) 5 

درصد و اشتغال  0-25بخش کشاورزي  اشتغال آنها در
  .درصد باشد 75-100به صنعت 

ــاورزي ) 6  ــهرهاي کش ــزان  : ش ــه می ــهرهایی ک ش
رصد و میـزان  د 50-100بخش کشاورزي  اشتغال آنها در

این شـهرها   .درصد باشد 0-50بخش خدمات  اشتغال در
حالت گریز از مرکز دارنـد   ،حاشیه به لحاظ واقع شدن در

تواند بـه شـکل سـریع     تغییر نقش چنین شهرهایی نمی و
   .)1392زرآبادي و خلیجی، ( صورت گیرد

ــ ــماري    ربـ ــار سرشـ ــاس آمـ  1385 و 1375اسـ
یعنـی کشـاورزي، صـنعت و     ؛گانـه اقتصـاد   هاي سه بخش

).5جـدول  (خدمات، مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفـت    
          
    

  
  
  
  
  
  

  

  65- 75-85و  90هاي  هاي اقتصادي شهر قشم طی سال تحوالت بخش - 5جدول 
  خدمات و بازرگانی  صنعت و معدن  کشاورزي و دامپروري  سال

1365  49/20  09/19  42/60  
1375  67/13  81/14  52/71  
1385  80/12  21/20  99/66  
1390  28/21  68/17  04/61  

 )1390-1365مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان هرمزگان، : (منبع                  
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هاي  باال و با در نظر گرفتن بخشبا توجه به جدول 
تـا   1365هـاي   هر قشـم طـی سـال   مختلف اقتصادي شـ 

چنانچه بخواهیم نقش غالب شـهر قشـم در وضـع     1390
شابو و تـونی   موجود را ارزیابی نماییم، به کمک مدل ژرژ

-85هـاي   توان گفت که شهر قشم طـی سـال   گارنیه می
ام شده هاي انج داراي نقش بازرگانی بوده و بررسی 1365

هـاي آینـده    حاکی از این است که شهر قشـم طـی سـال   
). 1شـکل  (داراي نقش خدماتی یا چندنقشی خواهد بـود  

  
  

  
  
  
  
  

   
  
  
  

                               
  

  1365-90هاي  نقش غالب اقتصادي شهر قشم  بین سال -1شکل 
  )نگارندگانمحاسبات : (منبع                   

  
ســهم (عرضــی ایــزارد  –مــدل ترســیمی طــولی 

  )اقتصادي جزیره در منطقه
هـاي   در این روش، آهنگ رشد اقتصـادي در بخـش  

مختلف اقتصادي با توجه به دو دوره سرشماري و بـر یـک   
به طور کلی، . )6جدول ( شود پایه کلی یا ملی محاسبه می

هـاي مختلـف اقتصـادي     این روش تفاوت رشـد در بخـش  
ها در سطح ملـی   منطقه را در مقایسه با رشد همان بخش

، محور افقی بیـانگر  1 در نمودار .دهد مورد بررسی قرار می
درصد تغییرات شاغالن در سـطح ملـی و محـور عمـودي،     

زیـاري،  (درصد تغییرات شـاغالن منطقـه یـا شـهر اسـت      
ابتدا از طریق درصد تغییرات کل ملی، منطقـه یـا   ) 1388

شود که موقعیت هـر یـک    شهر به چهار قسمت تقسیم می

هـا در   بخـش  اگر هر یک از: ها به شرح زیر است از قسمت
ها در سطح ملی، منطقه یـا   قرار گیرند، آن بخش Iقسمت 

شهر نسبت به متوسط رشد اقتصادي، وضـعیت بهتـري را   
قـرار   IIهـا در قسـمت    اگر هر یـک از بخـش  . اند دارا بوده

تـر و در سـطح    هـا در سـطح ملـی پـایین     گیرند، آن بخش
هـا در   اگر هـر یـک از بخـش   . اند منطقه یا شهر فراتر بوده

ر سطح ملی و منطقه ها د قرار گیرند، آن بخش IIIقسمت 
اگـر هـر یـک از    . اند تري را دارا بوده پایینیا شهر، وضعیت 

هـا در سـطح    قرار گیرند، آن بخش IVها در قسمت  بخش
تـر از متوسـط    ملی، فراتر و در سطح منطقه یا شهر، پایین

).1385نیـا و موسـوي،    حکمـت (انـد   رشد اقتصـادي بـوده  
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  1385- 90هاي   هاي اقتصادي شهر قشم و کشور بین سال تغییرات کمی بخش - 6جدول 
  سال                           

  اقتصادي هاي بخش
  کشور ایران  شهر قشم

شاغلین 
1385  

شاغلین 
1390  

  درصد تغییرات
90-85  

شاغلین 
1385  

شاغلین 
1390  

  درصد تغییرات
90-85  

  85/105  3902403  3686747  66/377  6443  1706  کشاورزي
  49/92  6005705  6493398  74/198  5354  2694  صنعت
  33/103  10638766  10296199  99/206  18486  8931  خدمات
  34/100  20546874  20476344  16/227  30283  13331  جمع

  )نگارندگانمحاسبات : (منبع   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                 
  
  
  
  

  1385-1390هاي  هاي اقتصادي قشم  و ایران بین سال موقعیت بخش -1نمودار 
  )محاسبات نگارندگان( :منبع     

    
ترسیم  5که بر پایه اطالعات جدول شماره  1نمودار 

دهد که بخـش کشـاورزي در سـطح     شده است، نشان می
تر و در سطح شـهر، رشـدي فراتـر از متوسـط      ملی، پایین

کـه در شـهر قشـم،     رشد اقتصادي داشته است؛ به طـوري 
درصـد از متوسـط رشـد     66/377بخش کشاورزي حـدود  

کـه در سـطح ملـی،     لیاقتصادي شهر فاصله داشته، در حا
بخش صنعت کـه  . درصد فاصله بوده است 85/105حدود 

تـر و در   ، در سـطح ملـی، پـایین   قرار گرفتـه  IIدر قسمت 
در بخش خدمات . باشد سطح شهر، رشدي باالتر را دارا می

تر و  قرار گرفته است در سطح ملی، پایین IIکه در قسمت 
بخش خدمات . باشد در سطح شهر، رشدي باالتر را دارا می

درصـد بـاالتر از متوسـط     20در شهر قشم، رشدي حدوداً 
که در سطح ملی  در حالی. رشد اقتصادي شهر داشته است

درصد از متوسط رشد اقتصادي کشور فراتر بوده  3حدوداً 
، بیـانگر آن  باشـد  میدرجه  45که در حدود  Bزاویه . است

متوسـط رشـد اقتصـادي     85-90هـاي   است که طی سال
 کـه  طوري ؛ بهبیشتر از رشد اقتصادي کشور بوده شمشهر ق

درصد فراتر از  127در این دهه، وضعیت شهر قشم حدوداً 
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   .متوسط رشد اقتصادي کشور بوده است
  
  گیري و پیشنهاد نتیجه - 6

تقویت شهرهاي میانی، راهبردي است که با  و توسعه
انطبـاق دارد و در درازمـدت، توسـعه     ،هدف تمرکززدایـی 

بر اسـاس نتـایج حاصـل از    . آورد اي را به ارمغان می منطقه
، میـزان جمعیـت شـهر بنـدرعباس در     1شاخص جفرسون

کـاهش داشـته ولـی بعـد از سـال       1385هاي قبل از  سال
ــا  1385 ــت  1390و ت ــاخص نخس ــت    ش ــه عل ــهري ب ش

ي، پذیر ضریب کشش. پذیري، افزایش داشته است مهاجرت
ضــریب . دهــد درصــد جمعیــت شهرنشــین را نشــان مــی 

 34/1پذیري در شهر قشم نسبت به استان هرمزگان  کشش
باشد که این ارقـام در سـطح    می -82/6و نسبت به کشور 

استان و ملی، افزایش یا کاهش میزان شهرنشینی را نشان 
 نشـان  هـاي اقتصـادي   بررسـی  از حاصـل  نتـایج . دهند می
 1390در سـال   در بخـش خـدمات  شهر قشم  که دهد می

بر اساس الگوي ضریب مکانی، مزیت . خودکفا است) 11/1(
نســبی، در بخــش خــدمات اســت امــا در بخــش صــنعت، 
کشاورزي و دامپروري، شهر قشم بـه طـور بـالقوه قابلیـت     

اي کـه بـا    گذاري دارد؛ بـه گونـه   بسیار زیادي براي سرمایه
بسیار نزدیـک  توان در آینده  اندکی توجه به این بخش می

آن را به بخش پایه و صادرکننده، تبدیل ساخت و از فـرار  
اي نیز جلوگیري بـه عمـل آورد و   منطقه هاي درون سرمایه

                                                             
1- Jefferson Index 

همین موضوع به شکل عاملی در تقویـت نقـش اقتصـادي    
 و قشـم  شهر اقتصادي عملکرد همقایس. منطقه عمل نماید

 ،)66/377(کشـاورزي   بخـش  که دهد می نشان نیز کشور
 شـهر  سـطح  در )99/206(و صـنعت  ) 44/198(دمات خـ 

تر از متوسط رشد اقتصـادي   باالتر ولی در سطح ملی پایین
 شـاغالن مثبت  رشد مسأله، این هعمد دالیل از. است بوده

 جـذب  بـه  توجـه  بـا  عمومی خدمات کشاورزي، صنعت و
بـر   .است بوده ییروستا مهاجرین و شهري جدید شاغالن

اساس مدل ژرژ شابو و گارنیه، نقش غالب اقتصادي قشـم  
بازرگانی بوده است که طـی   1390تا  1365هاي  طی سال

ــا  65هــاي  ســال باشــد و  درصــد مــی 60در حــدود  90ت
هاي انجام شده حاکی از آن اسـت کـه قشـم طـی      بررسی

هاي آینده داراي نقش خدماتی یا چندنقشـی خواهـد    سال
توان گفت که شـهر قشـم    کلی میبندي  در یک جمع. بود

توانسته در تعادل جمعیت و اقتصاد منطقه، عملکرد مؤثري 
لذا براساس نتایج و موقعیت ارتباطی شـهر و  داشته باشند؛ 

نیز استقرار خدمات برتر در این شهر نسـبت بـه شـهرهاي    
گردد که توسعه و تقویـت ایـن شـهر،     مجاور، پیشنهاد می

اسـتان هرمزگـان بـا جـذب     مورد توجه قرار گیـرد تـا در   
اي، بتوانـد بـه    سرمایه، جمعیت و قبول کارکردهاي منطقه

هـا   تعـادل  اي تحرك بخشـد و عـدم   منطقه -اقتصاد شهري
شهري را در دستیابی  خصوصاً پدیده تمرکزگرایی و نخست

  .اي در استان، کاهش دهد به توسعه پایدار منطقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آن ازها و راهبردهاي برآمده  هاي مدل بندي یافته جمع -7جدول 
  )راهبردها(پیشنهادها   نتیجه نهایی معیارها مدل

شاخص نخست 
  شهري جفرسون

میزان جمعیت قشم،  بندرعباس و استان 
  هرمزگان

  1365-90هاي  طی سال

 فرستیبه علت مهاجر 85تا  65هاي  کاهش رشد جمعیت بندرعباس بین سال  
  که نشانگر تمرکز شهري  90تا  85هاي  سالافزایش رشد جمعیتی بندرعباس بین

  .است

    توسعه خـدمات بازرگـانی و
 تقویت بنادر پیرامونی

 ــاي  توســـعه زیرســـاخت هـ
  اقتصادي و ارتباطی

    تقویــت عملکــرد و نقــش
  منطقه آزاد قشم

 توسعه مجموعه بندرعباس- 
 -قشم در حد مرکزیـت تجـاري  

  صنعتی
    توسعه و عمران شـهري بـه

 منظور تقویت مراکـز جمعیتـی  
  به موازات پذیرش مهاجران

 ــال ــویق اعم هــاي الزم  تش
  جهت ایجاد و توسعه تجارت

ضریب 
  پذیري کشش

درصد جمعیت شهري قشم، بندرعباس، استان 
  1365-90هاي  هرمزگان و کشور، طی سال

  :بندرعباس
 پذیري پایینی دارد ظرفیت جمعیت  65-90هاي  طی سال.  

  :قشم
 بیشتر از یک اما  85تا  65هاي  سالپذیري قشم نسبت به کشور طی  کشش ضریب

  .در پنج سال بعد این رقم کاهش یافته است
ضریب مکانی 

)L.Q(  
کشاورزي، (هاي اقتصادي  تعداد شاغالن بخش

  1365- 90هاي  ، طی سال)صنعت و خدمات
 غیرپایه ولی همواره  90تا  65هاي  هاي کشاورزي و صنعت در قشم طی سال بخش

  .باشد در بخش خدمات طی همین مدت پایه می
مثلث ژرژ شابو و 

  تونی گارنیه
کشاورزي، (هاي اقتصادي  تعداد شاغالن بخش

و کل شاغالن در قشم، طی ) صنعت و خدمات
  90تا  65هاي  سال

 90همواره بازرگانی بوده اما در سال  85تا  65هاي  نقش اقتصادي قشم در سال 
  .کند سمت چند نقشی شدن حرکت مینقش شهر به 

مدل ترسیمی 
  ایزارد

کشاورزي، (هاي اقتصادي  تعداد شاغالن بخش
، در 90و  85هاي  در سال) صنعت و خدمات

  قشم و کشور
 در سطح استان، باالتر از  90و  85هاي  هاي اقتصادي قشم طی سال کلیه بخش

  .باشد رشد ملی می تر از متوسط متوسط رشد اقتصادي ولی در سطح ملی، پایین

  )هاي نگارندگان یافته: (منبع         



 65 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسکویی رحیم سرور، محمدعلی خلیجی.../ اي اقتصاد منطقهجایگاه شهر قشم در توسعه 

 

 

  منابع  - 7
کـاربرد  ). 1389( ، محمـد، اسکندري ثانی زاده، عیسی؛ ابراهیم

ــایی توســعه و      ــوي فض ــاملی در تبیــین الگ ــل ع تحلی
ــافتگی شــهري منطقــه توســعه ــران نی  فصــلنامه. اي در ای

  .28-7، )17(8جغرافیا و توسعه، 
هـاي تحقیـق در    و روشرویکردهـا   ).1389( افراخته، حسـن، 

  .انتشارات پرهام نقش: تهران. اي ریزي منطقه برنامه
اکبریــان رونیــزي، سعیدرضــا؛ پــور جــابري، مرتضــی محمــد، 

کـردي شـهرهاي میـانی در تعـادل     لارزیابی عم). 1392(
 -شـهر فسـا  : اي، نمونـه مـوردي   جمعیت و اقتصاد منطقه

-43، )9(3اي،  ریزي منطقـه  فصلنامه برنامه. استان فارس
52 .  

اي از توســعه  تحلیلــی مقایســه). 1381(بختیــاري، صــادق،   
فصـلنامه پژوهشـنامه   . هاي مختلف کشـور صنعتی استان

  .186-157، )22(6بازرگانی، 
عبدالرضـا  : مترجمان. گرا مردمتوسعه ). 1381( همن، جان،برا

شرکت چاپ : مرتضی توکلی، تهران و افتخاري الدین رکن
 . و نشر بازرگانی

 ،شیخیو  محمد ،موالئی قلیچی؛ صالح ،اسديپریزادي، طاهر؛ 
هـاي مزایـاي    بررسی و تحلیـل قابلیـت   ).1391( حجت،

فاده از تایران با اساي در بنادر شمال  نسبی توسعه منطقه
 فصـلنامه . ELECTREو  TOPSISهـاي   تلفیق تکنیک

 .29-15، )6(2اي،  ریزي منطقه برنامه

بنـدي و   طبقـه ). 1388( اصغر، علیوایی، مسعود؛ عبداللهی، تق
ــزان محرومیــت   تحلیــل خوشــه اي جایگــاه توســعه و می

 کشورهاي اسالمی با استفاده از شـاخص توسـعه انسـانی   
HDI  ــک ــایی،  . GISو تکنی ــات جغرافی فصــلنامه تحقیق

2)24( ،75-85. 

و  صـابر  ،محمـدپور  ؛حمیـد  ،پـور حسـین  ؛ حسین ،نژاد حاتمی
تحلیـل عملکـرد   ). 1390(منـوچهري میانـدوآب، ایـوب،    

مجلـه  . فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرنـد 
  .44-23، )78(43هاي جغرافیاي انسانی،  پژوهش

کاربرد مدل در ). 1385( نجف،نیا، حسن؛ موسوي، میر حکمت
: یـزد  .اي ریزي شـهري و ناحیـه   جغرافیا با تأکید بر برنامه

 .نوینانتشارات علم 

 ،حسینیو محمد  ،سراسکانرود اکبرپورزاده دلیر، کریم؛  حسین
ــدیریت شــهري در شــهرهاي  ). 1391( ،محمدحســین م

 .181-159، )37(12فصلنامه فضاي جغرافیایی، . ایران

ترجمه فیروز  .شهر جهان سومی). 1377( دراکاکیس، اسمیت،
 .نشر توسعه: جمالی، تهران

چــاپ  .توسـعه اقتصــادي  مبــانی). 1376( محمــود، ،بهـان روز
 .انتشارات تابان: پنجم، تهران

صنعتی مناطق و عوامل  توسعه). 1378(زبردست، اسفندیار،  
فصلنامه . هاي بزرگ صنعتی مؤثر در مکانیابی فعالیت

 .54- 44 ،)5و  4(6هنرهاي زیبا، 

 علی،؛ خلیجی اسکویی، محمـد )سعیده(زرآبادي، زهرا سادات  
کردهاي شـهرهاي میـانی در   بررسی نقش و کار). 1392(

مطالعــه مــوردي شهرســتان (اي  توســعه اقتصــاد منطقــه
، همایش ملی معمـاري پایـدار و توسـعه شـهري،     )بوکان
 .بوکان

ــت   ــاري، کرام ــحاق  زی ــان،اهللا و اس ــه ). 1387( جاللی مقایس
هاي توسـعه   هاي استان فارس بر اساس شاخص شهرستان

 .96-77، )11(6مجله جغرافیا و توسعه، . 75-1355

ریـزي   هـاي برنامـه   اصول و روش). 1390( اهللا، زیاري، کرامت 
 .انتشارات دانشگاه تهران: چاپ دهم، تهران. اي منطقه

هـاي   ها و مـدل  ها و نظریه مکتب). 1388( اهللا، زیاري، کرامت 
انتشـارات دانشـگاه   : تهران. اي ریزي منطقه برنامه و برنامه

 .تهران

). 1391( ،خلیـل  ،عطـار  و اکبـر  ،محمـدي اهللا؛  زیاري، کرامت 
هاي کشور و رابطـه   افتگی شهرستانی بررسی درجه توسعه

، )3(1ریـزي فضـایی،    مجله برنامـه . آن با نرخ شهرنشینی
1-16. 

). 1391( م؛ رشـیدي، اصـغر و حصـاري، ابـراهیم،    سرور، رحی 
یـافتگی سـاختارهاي اقتصـادي و     سنجش میـزان توسـعه  

فصــلنامه . شــرقی اجتمـاعی شــهرهاي اســتان آذربایجـان  
 .82-57، )35(10جغرافیا، 

ــلیمی ــطفی،س ــر، مص ــاهمگونی). 1376( ف ــادي ن ــاي اقتص ه
، اقتصـادي  -ماهنامه اطالعات سیاسی .اي در ایران منطقه

)122-121( ،172- 181. 

موضـوعات  (اقتصـاد توسـعه   ). 1382( فـر، مصـطفی،   سلیمی 
 .انتشارات موحد: مشهد. )منتخب
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جایگاه بخش کشـاورزي در فراینـد   ). 1383( شاکري، عباس، 
مجله اقتصاد کشاورزي و توسـعه،  . توسعه اقتصادي کشور

12)48( ،105-156. 

. اي ریزي توسـعه منطقـه   مبانی برنامه). 1379( صرافی، مظفر،
ــران ــاپ دوم، تهـ ــدیریت و  : چـ ــازمان مـ ــارات سـ انتشـ

 .ریزي برنامه

ي توسعه پایدار ریز آینده شهرها برنامه). 1379( ضرابی، اصغر،
مجموعه مقاالت اولین همـایش مـدیریت توسـعه    . شهري

 .پایدار در نواحی شهري، دانشگاه تبریز

هـاي   تحلیل شـاخص ). 1388(ضرابی، اصغر؛ مولوي، ابراهیم،  
آمـایش محـیط،   . هاي استان همدان توسعه در شهرستان

2)5( ،51-65. 

 بررسـی کـارکرد  ). 1388( ضرابی اصـغر؛ موسـوي، میرنجـف،   
اي  شـهرهاي کوچـک در نظـام شـهري و توسـعه منطقــه     

ریـزي   جغرافیا و برنامهمجله ). استان یزد: مطالعه موردي(
 .18-1، )2(20محیطی، 

). 1391( ،جـابر  ،زاده علـی و  حمیدرضـا  ضرابی، اصغر؛ وارثی، 
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